




1985 
 

Dětský karneval, 17. 11. 1985 - Všechno, slíbené na Ludvově plakátku, bylo. Navíc pohádka o Popelce, historický šerm a 
spousta dětských soutěží. 

 
1986 

 

 
TUDOR na koních, 27. 4. 1986 – Počasí nám přeje. Autobus do Písnice je zcela obsazen účastníky akce. Na konečné 
zabezpečujeme pivo a limo a čekáme na opozdilce. Pak jsou nám předvedeni dva koně klubu Tempo. Koně jsou klidní, vodí je 
odrostlejší školačky, svezli se všichni. Pak odchod do lesa, kde opékání buřtů. Na závěr bojová hra, která dostává nečekaný závěr 
– ztrácí se tři děti. Vydávají se je hledat skoro všichni dospělí, a tak když po hodině jsou nalezeny děti, čeká se ještě na hledače. 
Po skončení hry ještě občerstvení v Písnici. 



 
 

1987 
 
První Olympiáda TUDORu, 26. 4. 1987 - 
Po VIII. TURAS bále na Ořechovce 
(Swing Party s Tony Brychem, Classic 
Rock´n´Roll bandem a New Rolling Stones 
a scénkami Fuxe s Ludvou, které nám 
druhý den musel Kučeras vysvětlovat) a 
krátkém pobálovém spánku jsme vyrazili o 
půl druhé na Malvazinky. Na druhý pokus 
jsme stadion našli. Děti dostaly čísla, 
Honzík soutěžil ve své kategorii jen s Jir-
kou Vosátkou. Martínek buď utíkal nebo 
loudil od ostatních jídlo a hlavně pivo od 
Nikotina. Nakonec vyhlašování vítězů, 

rozdání diplomů a čokoládových medailí. Rozcházíme se po páté. 



Mikulášská výroční schůze v Horním Bradle, 4. 12. – 6. 12. 1987 – Sraz v pět u Rudolfina. Autobus poloprázdný, cesta 
pohodová. V hotýlku Horní Bradlo zabíráme s Hankou Papežovou tři postele a všechny tři kluky ukládáme do jedné z nich. 
V restauraci jsme asi do deseti, pak se přesunujeme do rondelu, kde pokračuje schůze. Kučera chce TURAS osamostatnit. Pozdě 
večer doráží Morava, ale hudba se nekoná, neb se furt pindá. Jdu spát v půl druhé. Ráno v šest všechny budí (jako prý každý den) 
Míša, ale oblečené děti šoupeme ven na chodbu, aby si užili i ostatní a do osmi se pokoušíme o spánek. Po snídani v osm 
vyrážíme v půl desáté na tvrz nebo zámeček Lipka, který Kučeras mínil zakoupit jako budoucí Rasí domov důchodců. Po 
prohlídce opékáme na dvoře buřty. Bezdětní jdou na další výlet, my se pomalu vracíme. Oběd vyřešily buřty, a tak děti 
vypouštíme do rondelu a my jdeme na kafíčko. Kučeras naprosto nezkrušen třemi dětmi, o které se celý víkend stará sám, 

pokračuje v sepisování akcí na příští rok. Ve tři náhle Honza Prokopec organizuje výlet 
do skanzenu a během čtvrt hodiny se autobus zaplnil dětmi a asi čtyřmi dospělými, kteří 
měli tu tlupu hlídat. Skanzen Veselý kopec samozřejmě zavřený, ale bylo to skoro lepší. 
Protože během hodinové procházky neustále provádělo více dětí najednou zcela 
zakázané činnosti. Lezly na valník, točily klikami, pokoušely se padat do rybníčku, 
náhonu, potoka, ale nakonec jsme je ve zdraví nahnali zpátky do busu. V rondelu 
nejdříve promítání pro děti, pak nadílka. Před Mikulášem, čertem a dvěma anděly 
projevila nejvíc odvahy mladá Slomková, ostatní děti vůbec nezazpívaly nebo neřekly 
nic, a když jo, tak hrozně potichu. Honza zazpíval Vraný koně vsedě, otočený do 
opěradla. Po večeři Máří zmermomocnila ostatní na ranní odjezd do Prahy. Večer 
promítání filmů, nejvíc zaujal film nové frakce Turasu Voras o cestě do Norska – 
havárie busu u Drážďan, nádherné řeky. Poté Symposium VÚ ovocných vín a film ze 
štábního cvičení a pak už konečně moravské kytary. Ráno Míšův budíček, utloukáme 
čas do osmé, kdy snídaně. Odjezd do Prahy v půl jedenácté. 
 
 
Dětský karneval TUDORu, 13. 12. 1987 - Přípravy začaly už ve středu, kdy jsme na 
seanci u Eriky motaly růže. Na karnevalu nás Erika navlékla do zelených prostěradel a 
dělaly jsme staré trávy (nikoli krávy) na lučním plese. Dětí moc nebylo, poslední přišla 
Hanka Papežová, která si spletla čas zahájení o dvě a půl hodiny. Příjemné odpoledne. 



1988 
 
Olympiáda TUDORu, 10. 4. 1988 

 
Po bále (restaurace Žofín – 
Classic Rock´n´Roll Band a 
úžasná dámská Panika) 
vyrážíme v půl druhé Jirko-
vou zkratkou na Mrázovku. 
Olympiáda proložená brigá-
dou, ale jinak průběh obdobný 
loňskému. Honza chtěl být 

první nebo druhý a Martínek chtěl číslo. Oba byli úspěšní, protože Honza 
ve své kategorii byl nejstarší, a tak skutečně vyhrál. Pak už jen otravoval 
se stupněm vítězů. Před pátou konečně vyhlášení vítězů a v pět odjíždíme 
jako sardinky s Kučerovými (4 + 4) přes Malou Stranu do svého. 



Mikulášský víkend, 2. – 4. 12. 1988 Sněžné - V pátek v šest jsme vyrazili Turasím autobusem od DBK do Sněžného na 
Českomoravské vysočině. Na místo jsme dorazili po poměrně bezkolizní jízdě v půl deváté. Děti jsem bez večeře šoupla na 
pokoj, kde řádily do půl jedenácté. My jsme dole strávili večer u vínka a Roulinovy kytary. Moraváci, přestože to mají poměrně 
blízko, jsou zatím nezvěstní. Jdeme spát po druhé. Ráno po snídani vyrážíme všichni na výlet do Daňkovic. Honzovi beru 
vypůjčené běžky, kupodivu ho to baví a asi dva kiláky statečně šlape po zasněžené silnici. V Daňkovicích míjíme chalupu, kde 
jsme byli u Geryka před sedmi lety a stavujeme se v hospodě. Pak jdeme přes Buchtův kopec, sněhová bitva u iglú a bloudění při 
cestě dolů. Potkáváme Zdenála s ratolestí, pak už pospícháme zpět do hotelu. Netrpělivé čekání na oběd, pak běhání dětí po 
cizích pokojích. Odpoledne má být v restauraci dětský karneval, ale je tam výprava, tak omaskované děti běhají po chodbách a 
zlobí. Martínek má panickou hrůzu z ošklivé masky černokněžníka. Přijíždí velká síla Moraváků a Míla Rybářová, v pět je 
konečně uvolněna restaurace. Rychlá výzdoba, hraje magneťák, posléze kytara. Děti odmítají tančit. Poté zdlouhavé rozdávání 
dárků Mikulášem – Nikotinem – hrozně moc dětí asi 45. Děti přecpány čokoládou, tak jim ani nedáváme večeři a šoupeme je 
spát. Po večeři se promítá film z Rumunska a ze sjezdu Černé hory na Matyldě. Poté volná zábava, Kučeras nadšen 
vzpomínkovým Zdenálovým blokem písní. Pak ještě hraje perfektně Máma a Roulin. Nakonec přezpívává Kučeras svůj 
repertoár. Jdu spát asi ve tři. Ráno lehká obleva. Jdeme jen kousek za hotel, kde stavíme sněhuláky. Pak už jen oběd, balení, 
placení – tentokrát velice decentní a ve dvě odjíždíme k Moždiakovi do Herálce na chalupu. Zde pracné a nedokončené dopíjení 
sudu a exkurze po chalupě. Zajížďkou přes Jihlavu, kde vysazujeme něco Brňáků a po dálnici do Prahy. Kluci řádí, ale my už 
jsme poměrně neteční. V Praze po šesté. 
 
 

1989 
 

 
Kuličky na Letné, 12. 3. 1989 – Po TURAS bálu na Žofíně (Nahoru po schodišti dolu band a New Rolling Stones, na závěr 
Prcimus) se svolaly Kuličky na Letné u kolotoče. Ráno prší, a tak ve dvě na místo srazu přichází jen výbor TUDORu – Herle, já, 
Řeřichovi, Slomek a posléze Kučera s celou rodinou. Herle organizuje kuličky, nám ostatním se šéf Prcimusu, který nám hrál 
včera na bále, snaží vnutit lístky na jejich představení. Na závěr jdeme do Letenského zámečku na palačinku se šlehačkou a 
kávičku. 



Olympiáda Tudoru, 2. 4.1989 – Po obědě do Velké Chuchle do areálu zdraví. Zde už Herlovi v pilné organizaci věcí příštích. 
Založen oheň a zároveň začaly jednotlivé disciplíny. V běhu 
mladších se děti srovnaly podle stáří, takže nás Honza byl 

první a Martin, 
nebýt trucující 
Markéty Slom-
kové, poslední. 
Pak bylo ještě víc 
disciplín, ale klu-
ky nejvíce zají-
malo plížení. 
Zpestřením kul-
hající Hanka 
Papežová. Po vy-
hlášení výsledků 

a lehkém škorpení o medaile likvidujeme s Herlovými a Janou Blažkovou ležení.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dětský Křivoklát na Šternberku, 21. 4. – 23. 4. 1989 – Jirka jel už v pátek, v Louňovicích se sešli čtyři z Prahy a tři Morturasi 
a po posilnění se přeci jen vydali na noční pochod přes Blaník. Do Vlašimi dorazili ke dvanácté. Po přivítání se Slomkem a 

vzpomínkou na vytopený hotýlek Sever šli spát. Ráno 
pokoj vydatně vytopen Kapitánem. Po snídani nás přišli 
vyhlížet na nádraží. A Kučera byl šťastný. Přijel celý 
vagón Turastů a jejich potěru. Já jsem jela jen s Honzou a 
kolem – to byl vynikající nápad. Celé dva dny jsem se 
nemusela o něj 
starat, byl 
pořád vepředu 
a neotravoval, 
že ho bolí 
nohy. Cesta 
vedla většinou 
pohodlnou 
cestou podle 
Blanice. 
V Libeži už 

pro nás připravená hospoda. Děti řádí 
venku, že ani nemají čas jíst, my 
lehce popíjíme a Kapitán s Eiffelem 
hrajou. Další zastávka pod skalním 
převisem, kde oheň, opékání a veselé 
historky komparsistů. Pak už jdeme 
roztrhaně dlouhý úsek podle dálnice 
od rybníka lesní cestou dolů do 
Šternberka. Noclehárna ve Štern-
berku v rekonstrukci, a tak nespoko- 



jení Rasíci a hlavně Rasyně (Máří) odjíždějí 
houfně do Prahy. Díky tomu po uložení dětí, 
děti i my mají v nohách 16 kilometrů, klidný 
večer. Lehce se přiopil jen Vašek Moural. 
Jdeme spát ve dvě. Ráno se děti samy oblékly a 
se strejdou si šly vyčistit zuby k řece. Pak jim 
byla objednána snídaně a televize se studiem 
Kamarád, takže naprostá pohoda. Po Studiu 

vyrážíme s dětmi na hrad. Velice pošahaný průvodce, jehož nejvíc vytáčí hvězda pražské advokacie, když pronikne dovnitř se 
psem. Prohlídka trvá skoro hodinu. Pak vyrážíme s bágly do Ratají. Díky tomu, že nám kluci utekli, musíme jít do hospody přes 
nádraží. Děsným fofrem do restaurace nad náměstím, kde nám slibují okamžitou obsluhu, ale místo toho balí neuměle příbory do 
umolousaných ubrousků. Nakonec jíme v děsném spěchu, některým musí balit jídlo do těch umolousaných ubrousků. Ve vlaku 
jsme vymístili půl vagónu, dvě kupé obsadily děti, přesně muslimsky se rozdělily na holky a kluky a my jsme až do Prahy mohli 
sledovat jarní krajinu. 



Gotika na Šelmberku, 26. 5. – 28. 5. 1989 - Kučera organizoval dětský 
víkend na hra-
dě Šelmberku a 
k tomu účelu 
zapůjčil i sedm 
beden gotic-
kých kostýmů. 
Před pátou 
před DBK. Zde 
Kučera udělil 
poslední in-
strukce a odjel 
zpět domů. 
Jedeme busem 
přes Mladou 
Vožici, kde se zásobujeme pivy a limonádami. Po sedmé na hradě. 
Stavím stan, ale Honza chce spát s ostatními kluky vevnitř. Večer 
trávíme vevnitř u krbu, popíjíme pivo a vínko + hudba Roulin, Iwča, 
Průserář, později Adámek. Přestože jsme si z Kučerových instrukcí 
dělali legraci, neuvěřitelné se stalo skutkem. O půl třetí, když zbylo 
jen zdravé jádro Čtrnáctky, donesl Roulin krabice a začali jsme si 
vybírat kostýmy. S ukořistěnými svršky odcházíme v půl čtvrté 
spokojeně spát. Ráno už jsme převlečeni a ostatní, když nás vidí, jdou 
se také urychleně přehrabovat. Po pozdní snídani se rozhodujeme pro 
vycházku do Vožice. Michal Martina bere kolečko plné lahváčů, a tak 
má o mozoly postaráno. Na náměstí kolotoč. Přijíždí Renault 
s Jablonským, Kučerasem a Herlovými a odjíždějí na Šelmberk vařit 
oběd. Po návratu Jonatán zabavuje děti celé odpoledne různými 
soutěžemi. Na závěr bojovka s hledáním pokladu zakončená 
koncertem  pod zříceninou.  Poté  děti  vyvlečeny  nahoru na věž, kde  



lezou na stříšku v běloskvoucích kalhotách a kloužou po 
zadku dolů. K večeři jsou opečeny buřty. Kluci řádí na 
skluzavce, kterou si udělali z palandy v pokoji. Kučera protáhl 
kučerovskou hodinku na celý večer, a tak nepřezpíval ani svůj 
repertoár. Jdeme opět spát až po třetí. Ráno sečítání kostýmů. 
Pánové s dětmi jdou k rybníčku na dopolední siestu, my ženy 
uklízíme, pálíme odpadky a vaříme oběd. Poté čekání na bus, 
schovávání věcí před deštěm a to vše až do pěti, kdy bus 
konečně přijíždí. 
 
 
 
 

Tolštejn, 28. 9. – 2. 10. 1989 – Kučeras zajistil pro Tudor Nohybovou chatu na 
Tolštejně, autobus a já jsem zajistila účast. Protože kromě Čtrnáctky jeli s dětmi jen 
Kučera, Filipos a Petr Herle. Busem se zastávkou v Jiřetíně pro pivo jsme nahoře na 
chatě až v osm. Čtrnáctka se nacpala do jednoho pokoje s ušmudlanými slamníky. 
Denisa od Ally převzala péči o potěr a my šli dolů schůzovat. Kučera rozdával plakáty 
na blues, organizoval a perlil, jak už ho dlouho nepamatuju. Nohyb seděl v pozadí a 
ještě se na nás usmíval. Ráno po snídani dělaly děti nepředstavitelný bugr, než si je vzala 
na povel opět Denisa, která je dokázala srovnat na bobek do kruhu, a oni zbožně 
poslouchali, co jim vypráví. Hnusně, Nohyb se dává do práce, my jdeme na výlet. 
Nejdříve prolejzáme zříceninu, pak jdeme na Jedlovou, kde mlha a polorozpadlá 
rozhledna. Zde svačina, něco piv a rychle dolů, kde přeci jen trochu přívětivěji. Přes 
poutní kostel a křížovou cestu do Jiřetína do hospody. Zde jsme posadili děti zvlášť ke 
stolu a způsobili mírný zmatek v objednávání polévek, rajských atd. Naštěstí vrchní 
Arpád bral všechno sportovně, i když se objednávka řízků několikrát měnila, až se 
nakonec ustálila na cikánském žebírku. Po obědě šly děti běhat ven i se statným 
vlčákem, který celou cestu nadšeně aportoval klády a po jeho vběhu do restaurace 
několik hostů zděšeně stoupalo na židle. V půl třetí se zvedáme a stoupáme po silnici na 



Tolštejn. Ve Slovanu svatba, ale vnucujeme se tam. Děti  
okamžitě obsadily barové židle, následuje krátký a urputný 
boj těch, na něž nezbylo. Personál nás kupodivu nevyhazuje, 
ale přináší nám kávičku s a dětem limonády. Míša Papež 
předvádí několik exhibicionistických kousků a pak už jdeme 
raději pryč. V půl šesté konečně dorážíme na Tolštejn, kde 
nás očekává lehce zklamaný Petr Herle, který připravoval 
bojovku. Místo ní opékání buřtů uprostřed archeologických 
vykopávek. Po uložení dětí si sedáme doprostřed dusna. 
Rozhádané Nohybové ženské a navíc naštvanost na nás, 
protože si zřejmě představovali, že jsme jim přijeli pomáhat. 
Kučeru to nevzrušuje a klidně klimbá. Jana s Iwčou se starají 
o hudbu a my ostatní většinou zíráme, jak vzduchem létají 
jiskry a blesky. Ráno sluníčko. Petr s Michalem jdou vytyčit 

bojovku, my jdeme za nimi po půl hodině. Cesta delší, než jsme 
čekali. Jdeme až k zastávce Jedlová a pak na hlavní silnici. Zde na 
nás traseři čekají, jdou hledat neúspěšně inzerované bunkry. Zato 
děti našli poklad skoro hned, a tak můžeme pospíchat domů. Nad 
lesem houpačky a kolotoč, kde dosud mírumilovný aportující pes 
začal skákat na houpajícího se Vojtu a kousl točícího se Míšu. Pak 
ještě řev dětí, kterým jsme tyto radovánky zatrhli, aby nebyly též 
pokousány, a tak návrat v řevu. K obědu rychle vaříme špagety a 
konzervy s houbami a kečupem, mezitím hradní pán pasuje děti 
na rytíře. Pak rychlé dělení špaget do 24 talířů, mytí nádobí, úklid 
a v půl páté busem domů. V Praze se Martinovi se zbavují 
poměrně netknutých Papežů, které měli celý víkend na starost (i 
když uchovat je v zachovalém stavu dalo dost fušku).  



Koňský a dračí den v Písnici, 15. 10. 1989 – Autobusem do Písnice a odtud jdeme 
k rybníčku, kde polorozbořený 
statek. Za ním obrovská louka a 
ohrada s koni. Obsluha koní už 
lehce naštvaná z prodlení – měli 
jsme údajně přijít v jednu. Naše 
děti se jako jedny z mála na 
koních svezly. Turas, který 
přišel s hodinovým zpožděním, 
už ne. Zato parádní vítr, takže 
draci lítali jak diví. Kučeras 
dorazil až ke třetí, to už začalo 
pršet. Ve stodole rozdány 
diplomy – velmi silná účast, tak 
k padesáti lidem, pak rozpol-

cenost. Nakonec jdeme všichni k hospodě, ale ta hrozně zakouřená, a tak dovnitř jen silné 
povahy. 
 
Podzimní Křivoklát na Lipnici, 27. – 29. 10. 1989 – Muži a lidi bez závazků jeli už v pátek. V Brodě se sešli s moravskou 

severní sekcí – Batynovými a Háňou s Broňou a pokračovali do 
Humpolce. Odtud do Kletečné. Hospodský klasicky nic netušil, protože 
ubytovatel s hospodským nemluví. V hospodě 22 ks do jedenácti, pak 
na ubytovnu, kde hraje Máma a Petr Kopp. Noční klid přes protesty 
ubytovatele až ve dvě. Ráno do Rozkoše po žluté, ale ideolog ztrácí 
vedení, takže lidé bez mapy přicházejí jako první, Kučera a ostatní 
důvěřivci přicházejí na místo srazu až jako poslední. Ženy a děti měly 
sraz u DBK v deset, autobusem bez problémů v půl dvanácté v hospodě 
na Rozkoši. Děti jsme vypustili na dvorek a my se věnovali konzumaci. 
V jednu vyrážíme na zříceninu. Zde další Turasti – Mertovi a  Čáchová 



s Čáchovou. Kočárek s kytarou vezl Čácha busem. Nahoře děti (cca 40 ks) 
obsadily hrad, hradby i přilehlý les, my jsme udělali oheň, opékali buřty a 
Švéd do nás lil fernet. Nádherný den. Po třetí se po částech vydáváme na 
dvanáctikilometrový pochod do Lipnice. Docházíme už za tmy po šesté. 
V Lipnici v obrovském sále se nás nakonec shromáždilo 103 + 3 čuby. 
Kučera zářil. Po večeři odvádíme děti do sokolovny, přestože je zde 
necháváme téměř bez 
dozoru, rychle usínají. Večer 
je vzpomínkou na zašlou 
slávu TURASu – hrají 
Zdenál, Roulin, nakonec září 
i Máma. Švéd v hospodě 
změnil značku a neustále 
nosí tácy zelené. Nepij, když 
je to zadarmo. O půl 
dvanácté jsou rozdány 
Čáchou trikolóry a jdeme 
demonstrovat na lipnickou 
náves. Jen písně byly trochu 
mimo téma. Po Ach, synku, 
synku se prosadily Tyrolské 
stráně. Učinili jsme, stejně 
jako demonstranti na 

Václaváku, vlastenecké povinnosti zadost a mohli jsme se jít opět veselit dovnitř. Po 
druhé odcházíme částečně do chatiček, částečně do sokolovny. Ráno prší. Naštěstí 
během vydatné snídaně v hospodě pršet přestalo. Po vyrovnání účtů s číšníkem i 
Kučerou vyrážíme na vlak do Světlé nad Sázavou. Ve vlaku předvedli chlapci 
starým mládencům, že nemají čeho litovat. 



Mikuláš v Hrazanech, 2. 12. – 3. 12. 1989 – Busem v devět od DBK. V hotýlku už na nás čeká pivovarská frakce a Brňáci. 
Ubytováváme se – zhruba dvě osoby na jednu postel a sedáme do jídelny na jedno. Děti jsme dovnitř vůbec nepustily, ty řádí 
venku v mrazu. Pak jdeme na procházku na ostroh Ostroměč, kde pod sebou tušíme Slapskou přehradu a Živohošť. Děti začaly 
okamžitě rozebírat zříceninu pod záminkou hledání pokladu, proto urychleně zpátky. V hotelu opulentní oběd. Pak děti začínají 
řádit po chodbách hotelu, obírají dospělé o drobné a my zatím připravujeme sál na karneval. Mikuláš rozdal dárky, poté večeře. 
Celý večer jede video, promítá se 17. listopad, který vidím už asi po stopadesáté, informuje se o Občanském fóru, poté MiŠtě 
promítá svůj film z října 68 až března 69 – studentskou stávku a Palacha. Teprve po půl jedné se začíná hrát. Martin celou noc 
nespal, ráno teplota, a tak se domlouvám s Frantou Vlčkem, který jede do Prahy, že se s ním svezu. Odjíždíme v devět, když 
ostatní vstávají. Martin se v autě prospal a v Praze už byl zase jako rybička. 
 

1990 
 
Křivoklát na Moravě, 20. 4. – 22. 4 1990 –V pět se nás u autobusu moc 
nesešlo, a tak bylo jasné, že ta 3 – 4 sedadla na osobu nebudou nejlevnější. 
Jedem do Telče, kde večeře. Po druhém pivu už Slomek hovoří anglicky a la 
Mrs. Šebesťáková goes to home k Angličanovi, kterého k nám na víkend 
odložil Fuxa. V Polici v bývalém zámku perfektní ubytovna – získávám 
pokojíček jen pro sebe a kluky. Po jejich uložení jdeme přes ulici do 
hospody, kde překvapivě obrovská síla Moraváků. Máma s Vaskou drží 
zábavu, po dvanácté se přesouváme do společenské místnosti, kde řešíme 
případ Sacher. Ráno obcházíme zámek, nákup v místním obchůdku a po 
dohadech vyrážíme všichni společně podle azimutu, tudíž špatně. Několikrát 
v polích zahýbáme, nakonec scházíme k Želetavce. Bahnitou cestou podle 
meandrů řeky a poté po stezce ve svahu nad řekou. Asi v půlce plánované 
cesty v Lubnici jsme v hasičské zbrojnici objevili Palírnu jak v nějaké 
slovenské cikánské vesnici. Během konzumace začalo několikrát pršet, a tak 
dospíváme k názoru, že cestu do Bítova nezvládneme. Kučka shání auto, 
které by dojelo pro náš bus. My se zatím veselíme, neboť Máma má kytaru a 
barman kořaličku. Asi ve tři přijíždí bus a my jedeme vyhlídkovou cestou 
okolo  Vranova  přes  Znojmo  do  sklípku.  Zde  ve  vydlabaném  pískovci 



ochutnáváme, ochutnáváme, až si zakupujeme do přinesených lahví a kanystrů víno, děti zatím běhají v postranních chodbách. Po 
nekonečném vyvlékávání ochutnavačů jdeme zpět do Bítova. Zde Slomek, který si neustále pochvaloval, že nemá s sebou děti, 
decentně pozvracel autobus (zvenčí). Večeře ve výletní restauraci, obsluha kmitala, vrcholná spokojenost. Po osmé jedem 
k přehradě, abychom vyhledali nocleh. První pokus se nepovedl, při druhém se při otáčení řidiči rozbila rychlostní páka, a tak 
jdeme k přehradě zase zpět pěšky. Bezvládí. Nakonec chatičky v bahnisku nacházíme. Máme ale jen troje klíče – ubytovatelé už 
dávno v osm odjeli. Naštěstí třemi klíči se nám podaří otevřít chatiček šest. Přesto se nás většina narve do jedné, kde už se 
Angličan viditelně chystal spát, a předvedli jsme mu posttotalitní zábavu. Děvčata z pohraničí tančíme vkleče, protože nahoře na 
palandě není prostor. Batyn a další kuřáci si nenuceně lehli do bahna vedle chatky a tráví tam poklidnou popůlnoční siestu. V půl 
třetí už je nám cizozemce líto a vyklízíme pole. Bahno vymetáme až ráno. Ráno zpět do restaurace (autobus mezitím spraven) na 
snídani a pak procházkou na Bítov. Sbíháme k přehradě a jdeme podle ní. Ale cesta až ke zřícenině se časově jeví nereálně, a tak 
se šplháme děsným kopcem zpět do vesnice. Opět do oblíbené restaurace na oběd. Moravu vezeme postupně na vlak do Jihlavy - 
ujel, tak do Brodu. Zde rozlejváme víno z kanystru do přinesených lahví a podstatnou část zásob ještě do Prahy likvidujeme. 
 
 
Podzimní Křivoklát tentokrát na Křivoklátě, 20. 10. – 21. 10. 1990 – MiŠtě zval vehementně na svou opožděnou svatbu, ale 
nakonec kromě Brňáků a Kučery jeli všichni až v sobotu ráno. Do autobusu na Unhošť jsme se kupodivu všichni narvali. 
V hospodě v Malé Kyšici nás očekávaly jen krhavé oči, většina osazenstva šla spát ve čtyři. Dětem jsme koupili koly a žvýkačky, 
my si dali pivo a kafe, a tak pohoda, dokud nás Kučka v jedenáct nevykopal. Miště navrhl cestu bez značky a my jsme mu to jako 
svatební dar opět sežrali. Nejdřív pohoda, ale pak se zjistili, že jsme za dvě hodiny ušli asi jen pětinu cesty, a tak jsme se konečně 
koukli do mapy. Nakonec zvítězila původní varianta s hradem Jinčov. Zde v půl čtvrté. Táborák s buřty a pivem. Poté cesta 
pstruhovým pásmem, to už povídám klukům pohádky, aby došli. V hotýlku v Nižboru na nás čeká výborná svíčková a přetopené 
pokoje. Děti hrály nahoře na chodbě fotbal, my jsme hovořili a poté hráli na jedinou!!! kytaru, kterou dovezl Roulin. Brněnská 
frakce dorazila asi v půl deváté neuvěřitelně v našich stopách. Jdu spát asi v jednu, v sedm děti obstarávají budíček, ale pak 
naštěstí vyrážejí do přízemí. Po snídani jedeme vlakem přímo na Křivoklát. Zde se dělíme na Macháčkovce, kteří jdou hrát tuto 
oduševnělou hru do hospody, šampaňskou frakci, která hlídá bágly na nádvoří a při té příležitosti… a hradní skupinu. Ani moc 
nelituju, ukecaný průvodce je zábavný a děti jsou úplně u vytržení. Poté jdeme do horní hospody na oběd. Po obědě lezou 
rozdováděné děti po střeše. Kučera + 5 (už ne obdivovatelky, ale děti) jdou s Máří pěšky do Roztok, my na vlak rovnou do 
Křivoklátu. Ve vlaku máme dobrou náladu, o kterou se stará Máma s kytarou a Nikotin s Roulinem se šampaňským. Děti se 
mezitím pohupují na druhé konci vlaku v síťce nebo na tyčích. V Praze v půl šesté. 



Mikuláš v Javoru, 7. 12. – 9. 12. 1990 – Kučera objednal celý hotel Javor na Pomezkách a objednal i autobusy, a tak jsme 
pozvala na Mikuláše i Čtrnáctku. Když jsme přijeli, byl už celý hotel obsazen (aspoň se tak zpočátku zdálo) – Morutrasem a 
automobilisty. Nejdřív nás bylo na čtyřlůžkovém pokoji jedenáct, pak už jen pouhých sedm. Spíme na pokoji se Skřivanovými a 
basou. Jídlo hrozně drahé a pro děti navíc nepoživatelné, zato ceny za alkohol jsou maloobchodní. Takže Bohemka za 42 Kč => 
nekup to.  Než se situace večer zkonsolidovala, bylo jedenáct. Ale pak už bezvadná hudba: Míla Fuxa, Roulin, Provázek, Kopp, 
Ivča, basa. Po druhé převzala štafetu Morava. Ráno jsme vypudili děti na chodbu a dospávali jsme. Tak akorát v půl dvanácté 
stíháme autobus, který jede na Pomezky. TURAS jede na Jelenku, 
my se plácáme s dětmi ke kostelíčku. Po návratu večeře a rychlá 
výzdoba sálu. Pak už se organizace chopila Erika, která udělala 
soutěž pro čtyři družstva zhruba sedmdesáti dětí v tanci. Donucena 
tančit i dospělá porota. Nejlepší Eliška Vávrová, která tančila ve 
všech družstvech. Nadílka a rychlá tombola. Pak už zaháníme děti a 
vytváříme další a další koalice na koupi šampaňského. Kučeras 
zahajuje schůzi, je i promítání diáků, za sklem hudba Fuxa + Roulin. 
Protože se nikdo nechce věnovat debatě o prodeji zpěvníků, je 
Kučera lehce rozladěn. Poté už zábava soustředěna do jedné 
místnosti. Hudbu opět zabezpečuje nejdříve Čtrnáctka, poté Morava. 
Tři šampusy ve třech dělají své, a tak odcházím ve tři spát. Naštěstí 
děti ráno poměrně soběstačné, samy se oblékly a vyrazily na svah 
před chatu. Po obědě sledujeme, jak se odmaskovaný čert Přema 
dostává s andělem do ráže. Při koupi posledního šampaňského 
přiznává personál, že takovou společnost tady ještě neměl. Pozvolný 
odchod na bus. Naše místa jsou obsazena, někteří si přesedli z vedlejšího busu, protože ten cestou na hory netopil. Smáčkli jsme 
se s Martinovými na čtyřku a ještě jsme dostali od přeběhlíků vynadáno. Autobus sice topí, ale cesta strastiplná, neboť jsme 
cestou asi 3x opravovali. 



1991 
Pohodové Řecko, 15. 6. – 29. 6. 1991 – Neuvěřitelné se stalo skutkem. TURAS inzeroval 

Řecko a TURAS ho i uskutečnil. 
V sobotu ráno v sedm jsme se sešli u 
busu s prasklým sklem a narvali 
jsme do něj neuvěřitelné množství 
zavazadel a tři surfy. Cesta 
pokračovala rozvážně, stavěli jsme 
každé dvě hodiny. V Budapešti se 
náš řidič snažil i za cenu jízdy na 
červenou držet českého busu před 
námi, který měl v ceně obhlídkovou 
jízdu Budapeští. Pak už začalo jít do 
tuhého. Nejdřív jsme ztratili 
dvoukilovou součástku a v noci u 
Nového Sadu jsme začali vařit. 
Oprava děravého potrubí trvala 3 ½ 
hodiny. V Bělehradu v pět ráno a pak 
celodenní úmorná cesta přes Jugoslávii. Na místě v Metamorfossis v pět. 
Obýváme apartmány ve třech domech tvořících dvorek. To je království 
nás a hlavně našich dětí. Ještě večer po uložení dětí vyrážíme na hlavní 
třídu. Hned v první hospůdce narážíme na jádro TURASu, a tak si 
v Řecku dáváme první μπύρα. Jsme dost poničení třiceti čtyř hodinovou 
cestou, a tak jdeme brzy spát. Ráno vyrážíme na pláž, někteří zůstávají 
hned ve vesnici, jiní hledají stín. Na poledne jdeme vařit z českých 
zásob a odpoledne jdeme už všichni pod Kučerovu pinii. V úterý jsme 
na pláži i přes poledne. Všichni se pěkně spalujeme a večer jsme jako 
špekáčci. Kučera nás naverboval na přivežení masa a večer toho bohatě 
využíváme. Na grilu s dřevěným uhlím (vše dovezeno z  Prahy) 

připravujeme maso, děláme řecké salátky, paní domu přináší řecké sladké speciality - na dvorku je pohoda. Roulin hraje dětem na 



kytaru. Pohodu ruší pouze Vilíci, kteří neustále chtějí do Istanbulu. My místo toho jdeme ve středu na výlet po prostředním prstu 
Chalkidiki. Zastavujeme v několika zátokách, nakonec se pečeme v zátoce, kde jediný stín je za lodí. Potápíme se, děti loví 
všelijakou havěť. Po obědě se jdeme posadit do restaurantu u pláže. My bíra a eiskafé, děti moruše z přilehlého stromu. Ve 

čtvrtek se regenerujeme na pláži a večer jdeme k Amálce, 
novému objevu – nejlevnější pivo. Pátek dopoledne trávíme na 
dvorečku – děti většinou hrají Soudruhu, nezlob se. Odpoledne 
zkoušíme stop ve čtyřech (Hanka, já a Honzíci) do Olinthosu. 
Místní farář nás odváží až před zavřená vrata Agory. Prolejzáme 
vrata, ale agora nic moc. Zpátky nás otlučená dodávka po deseti 
minutách stopu odváží až před ubytovnu, jak našemu 
komfortnímu apartmánu říká Martin. Večer korzo, Amálka, 
dvorek. V sobotu jedem na výlet do Soluně. Naši skvělí řidiči 
cestou bloudí, v Soluni se jim nedaří zaparkovat, ale nakonec 
v jedenáct vyrážíme na proslavené tržiště. Obrovské množství 
ryb, zeleniny, lidí a řevu. Trávíme zde asi hodinu a půl, pak se 
scházíme s Kučerovou známou, provdanou do Soluně, která nás 
vodí po U. S. Army shopech, ale jsou pro nás hrozně drahé. Po 
návratu tradiční koupel, korzo, Amálka. Neděle, pondělí tradiční 
pláž, večer je zpestřen svátkem Honzů. Rodiny majitelů Honzů 

jdou do restaurace kromě Papežů. Honzík zánět středního ucha – naštěstí kromě Pacovského je tu ještě jeho řecký kamarád 
doktor z Krče Janis, který mezi hraním mariáše, stačil propíchnout i ucho. Úterní večer trávíme na břehu mořském, děláme si 
ohýnek, pijeme řecké stolní víno a Roulin brnká na kytaru. Středeční večer je poslední opékání masa, hranolky jsme si přinesli ze 
sousední restaurace. Ve čtvrtek jedem stopem na trh, který spíš připomíná naše Kotce říznuté ruským zbožím. Schází se nás tu 
docela dost, nakupujeme ovoce a jdeme se podívat po městečku. Odpoledne trávíme na pláži, poprvé dochází i volejbal. 
Porážíme mladou směnu. Večer trávíme na terase baru na pobřeží. My se v objednávkách mírníme, ale Dědek si objednává 
trojbarevný likér a Pachta ouzo, které, jak se při placení ukazuje, stojí 8x víc než u Amálky. Pak už jdeme raději na dvorek ke 
svému stolnímu vínu. V pátek poslední pláž, utrácení posledních peněz a čekání na Dědka, až dovečeří. Cesta kupodivu 
v pohodě, ani v Srbsku se ještě nestřílí (v Chorvatsku a Slovinsku už jsou mrtví). Na hranicích maďarsko-slovenských hrozná 
fronta, ale zželelo se celníkům matek s dětmi, a tak nám dovolili, aby náš bus předjel vekslující Poláky. V pět u nás (pardon na 
Slovensku) a po večeři v Lanžhotu v jedenáct před vodárnou. 



Svatováclavská pouť v Rudníku, 27. 9. – 29. 9. 1991 
 
 



Podzimní Křivoklát na Lipnici, 18. 10. – 20. 10. 1991 – Ledeč – Lhota – Melechov tvrz i vrch. Počasíčko i houby i Lipnice 
rozjasnily všem líce – tedy 49 členům (21 dětem) JiKuč. 
 
 
Draci na Letné, 3. 11. 1991 – V neděli odpoledne jdeme na Letnou pouštět draky. Bereme s sebou i Jardu – synovce Kučery 
z Fetrovské – dohodnuto telefonicky pět minut před odjezdem. Někteří draci i lítali. Závěr na kolotoči na koníčcích. 
 
 
Mikulášský víkend v Zubří, 6. 12. – 8. 12. 1991 – Mikuláš opět nahnal do Zubří cca 100 většinou členů (50 dětí). Po výletu a 
Eričině karnevalu následovala nadílka a nezbytná schůze (JiKuč). Poprvé jsme jeli krásným zápaďáckým busem, který během 
víkendu zamrzl a na cestě domů se dokodrcal jen do Nového Města. V hospodě na náměstí u hracích automatů jsme čekali až do 
osmi na náhradní. 

 
 
Národní divadlo, 14. 12. 1991 – Tento den dopoledne si 
upevnilo své vzdělání cca většinou 100 členů (50 dětí) 
prohlídkou základů i bidýlka Národního divadla, z nichž 
nikdo, dík ostře sledované Lence, ač se snažil, nepřepadl 
nikoho nikam… 
 
 

1992 
 
 
Masopust v Rudníku, 14. 2. – 16. 2. 1992 – Přes vytrvalý 
déšť se Masopust vyvedl. V průvodu se prošly Turasovy 
kostýmy, sešel se KRASP k další hromadě a po hodech 
byl, ač to nikdo netušil, poslední večírek v Hasičárně.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dětská olympiáda na Vyšehradě, 5. 4. 1992 – Sraz už v jednu u rotundy sv. Martina. 
V půl druhé dorazil Kučeras a mohli jsme s průvodkyní vyrazit do podzemí. Sešlo se 
nás hodně, ale hrozné počasí, tak někteří nerváčci odešli. My jsme se usadili v restauraci 
u hřiště. Nahoře v obrovské místnosti jsme do dětí nalili čaj a pak uspořádali 
přetahování lanem. A hlavně velice podařenou štafetu družstev okolo soch našich 
bájných předků. Na závěr všechny děti obdržely medaile, včetně Lenky, která celou 
olympiádu připravila, a byla proto Kučerou slavnostně přijata do TURASu. Pak zpět do 
restaurace, kde pivo, studené buřty a hovory. Děti zatím padají z hradeb. 



Kuličky na Letné, 12. 4. 1992 – Po TURAS bále v Malostranské Besedě, oživeném Nejezchlebou s moravským cimbálem a 
Důchodci z pohraničí, byly v neděli tradičně srovnány ionty u Zámečku na Letné. Desítky dětí a dvanáctky dospělých u mnoha 
závodních důlků proháněly kuličky. 
 
 

Lahváče, 29. 5. – 31. 5. 1992 – Letos Kučeras zabezpečil na Lahváčích účast 
Rasů, takže když jsme dorazili, lovili kapry v bazénku před chalupou už Ludva 
s Máří, Šejk a později i Dědek s Utou a Kučera, který dorazil s Hankou 
Francovou a jejím novým objevem nikaragujským Indiánem Ramonem. Večer 
střídavě u táboráku a na půdě, kde Ramon většinu času postupně ladil housle a 
kytaru. Celý večer a následující ráno byl věnován Herbalifu. Distributoři Jana 
Blažková a Kučera versus konzumenti. Dědek, který nezhubl, a přestože se při 
dietě nesmí pít, se tak v zápalu diskuse opil ginem, že musel být odnesen. Ráno 
už jedl bůček a s dietou definitivně skončil. 
 
K poledním jsme se vykopali a vyrazili na menší vycházku. Roulin nás rákosím a 
s paraplíčkem na hlavě dovedl k rybníku a donutil nás k brodu. Poté pokračujeme 
ke špinavému vodopádu a k dalšímu vodopádu s mostkem. Zde koupel Roulin a 
děti, pak se vracíme zpět do Stvolínek. Dvouhodinová konzumace jídel a pohárů. 
Pak úpatím Ronova na Lahváče. Dorazili Martinovi na kolech. Odsun Rasů do 
Prahy. Výlov kaprů, Michal se ujal kuchání, Ramon dodal sós – vynikající. Večer 
u ohně, Věra Martinová celý večer dloube do spícího Kučery a horuje o Zlatých 
stránkách. Nakonec je musíme rozsadit, hrozí vyloučení z TURASu. K ránu 
opékáme ještě točeňák. Jdeme spát v půl páté. Kučera lovec jde s kluky 
k rybníku, ostatní zažívají siestu. Roulin hraje a neřidiči konzumují. Kučera se 
posléze připojuje a dokonce zažíváme Lenčinu produkci na housle. Odjíždíme ve 
čtyři, kromě Lenky vezu ještě Vlaďku Kostrbovou s Ondrou. Všichni okamžitě 
usnuli, a tak si ani nevšimli, že od Roudnice jedu s největším úsilím maximálně 
šedesátkou, protože se mi ulomil plynový pedál. 



Turasova Berounka, 18. 6. – 21. 6. 1992 – Náklaďák složil u 
Berounky lodě a pak přijel pro nás, co jsme přijeli vlakem, do 
Radnice. Na korbě se Martin z dobré večeře na náměstí 
pozvracel. Pak ještě musíme na lodích přejet na druhou stranu. 
Spíme v Čivicích pod stany, jen Indián se dlouze zahrabává do 
listí. Ráno postupné balení, malá Freiburgová si bezelstně stěžuje 
na své rodiče. Na lodích jedeme s dětmi po čtyřech, na gumovém 
člunu jede nepádlující Indián, Káča Freiburgová, která je poprvé 
na vodě a její děti. To je zážitek! Spíme pod Krašovem, v pět 
přijíždějí na lodi Martinovi, ostatní odjeli auty do Zvíkovce, 
protože místní s vidlemi jim vyhrožoval, že tady není žádné 
tábořiště. A tak spíme rozděleni. A to ještě Erika dojela autem po 
druhém břehu asi 100 metrů od nás a dál už se v noci bála. Jen 
mladý Jablonský po té hrozné stezce přivezl ve svém teréňáku 
sud a další pití. Ráno se shledáváme s Erikou a jdeme s dětmi na 
hrad.  Poté vyrážíme a teprve odpoledne se setkáváme s táborníky 
ze Zvíkovce. Odpoledne se z houštin vynořuje další akvizice – Winkler se starostou Prahy 6. Neustále pijí a házejí zelím a 
výsledek se záhy dostavuje. Udělali se a Winkler přichází o foťák, ale vzápětí ho neuvěřitelně loví. Spíme na tábořišti ve 
Skryjích. Udělalo se víc lidí, takže se suší. Ale jen Winkler suší nad ohněm tisícovku nabodnutou na klacek. Michal Martina: 
„Teď už chápu rozdíl mezi Čtrnáctkou a Turasem!“ Je otevřená dřevěná hospoda, a tak se společnost neustále přelévá z hospody 
k táboráku a opačně. Mladý Jablonský společně s kumpány neustále objednává boaku  -vodku (pak ho druhý den vezou ve člunu 
jen jako zavazadlo), a tak se přeci jen přesunujeme k ohni. V neděli se stavujeme v muzeu Oty Pavla – hlavní atrakcí jsou razítka. 
U Rozvědčíka konzumuje venku to, co jsme vystáli ve frontě. Ve Višňové se zasekává člun, ve kterém jsou všichni pijáci boaky, 
a tak přistavená Avia nad Roztokami musí čekat. My bez závazků, skládáme lodě a jdeme na vlak. 
 
Podzimní Křivoklát Kovbojsko, 16. – 18. 10. 1992 – V pátek odpoledne odjeli muži a Kučerovy děti do Brodu, zde sraz 
s Moravou a odjezd do Chotěboře. Dva kilometry do hospody u uranových dolů. Večer hovory neb bez kytary a ráno podle 
Doubravky do Libice. Hospodu, kde jsme měli mít sraz, majitel odmítl otevřít, a tak jsme zmoklé pátečníky sebrali do našeho 
autobusu (ráno v devět vyrazily ženy s dětmi od vodárny). Dojeli jsme do Malče, kde v narvané hospodě konzumuje polévku, 
piva a čaje. Míša Papež, kterého mám spolu s Honzou na starosti, utrácí veškeré kapesné v hracím automatu. Rozpršelo se, a tak 



jedem busem až na Ranch do Prosíčka. Jdeme s dětmi na kratší procházku po vesnici, protože je 
teprve půl čtvrté, ale je tak nesnesitelně, že se záhy vracíme. Mezitím Morava při svařáku a 
dovezených třech kytarách už začíná zářit. Děti běhají venku a občas nás koulují čerstvě 
napadaným sněhem. V osm jsem převlečené v sukních a tančíme Děvčata z pohraničí. Pak tančí i 
podnapilý Republikán. V půl druhé postaven bar a Adámek s výkřiky: „Stáří má dnes zelenou!“ 
do sebe hází jednu peprmintku za druhou. Díky přechodu z piva na svařené víno a fernet jsem 
v půl třetí úplně hotová a jdu spát nahoru na jekor. Ráno zle. Ale vybíráním peněz se postupně 
lepším. Děti mezitím absolvovaly kolečko na koních. Moraváky odváží autobus Zezulů, část 
Pražáků Erika v sanitkou, kterou dorazila v devět večer, takže busem do Prahy nás nakonec jede 
méně než z Prahy. Na Jiřáku ve čtyři. 
 

Mikulášský víkend Jizeras, 4. 12. – 6. 12. 1992 - Do Netá-
hlíkova hotýlku na Malé Skále přijelo cca 130 lidiček a 
dětiček. Setkání zábavné i poučné. Desítky fot za rok 1992, i 
Roulina z Iránu a Filipose z Afriky na zdech. Spolu se všemi 

Tůrami, výlety, zpěvy, tan-
cem… Nadílka s Kišou a 
Erikou + skvělým Mikulášem i 
čertem – tito předvedli dvou-
hodinové představení dosud 
neviděné. Děti umláceny dárky 
a dospělí smíchy, že. Po 
zvěřině a promítání severském i 
pouštním krátká schůze 
uspokojila všechny, kteří již 
doufali v něco vážného. Opět 
živo, zvláště u baru Důstojníků, 
štábně se radících o tazích a 
Taženích. Živo až na zcela mrtvý personál, který však zřejmě 
s sebou vzal po televizi i video. Za vše díky, páni hoteliéři! Za 
kRasný čas v hotelu JizeRas. (JiKuč) 



Kdyby prase mělo křídla, 12. 12. 1992 – V Labyrintu nás bylo cca sedmdesát, hlavně dětí. Na praseti, bez prasete a bez křídel, 
které věrohodně nahrazeno psem Emilem. Když pes utekl z podia do hlediště, přivolávaly ho děti Emile i Zátopku. Obé se minulo 
účinkem.  

1993 
 
Kuličky, 21. 3. 1993 – Po TURAS bále s Classic Rock´n´´Roll bandem v Malostranské Besedě hrálo třicet dospělých s třiceti 
dětmi kuličky na Letné.  
 
Minikovbojsko místo Olympiády, 3. 4. 1993 –  

Ze Smíchova do Ptic jel naštěstí kloubový autobus, jinak bychom se do něj nevešli. Na místě za hodinu. Jdeme do statku, kde se 
zhruba čtyřicet dětí staví do fronty na svezení na koních. Koně jsou naštěstí tři, tak to celkem rychle odsýpá. Pak přes louku a 
svahem dolů do údolí Kačáku. Docela úžasný pohled na to, kolik nás jde. V jednu přicházíme k hospodě Mlejnice v Rejnově. 
Přestože Kučera zakázal Slomkovi, aby přijel autem až k ní (Markéta sice zlomená noha, ale vůz by rušil malebnost okolí), je 
kolem hospody neuvěřitelný bordel. Všichni kluci se vrhají na vrak a dělají z něho vrak ještě větší. Dospělí jdou dovnitř bojovat o 



zabíjačkové speciality. Časem se začínají opékat buřty. Teprve v půl třetí nastává čas na uspořádání bojovky. Větší děti vytyčují 
trasy, menší se srocují do skupin. Po bojovce hledání pokladu a následný boj o jeho rozdělení. V půl čtvrté odcházíme na vlak, 
ale v Loděnici už sledujeme jen jeho koncová světla. A tak do hospody U Markéty a domů busem na Smíchov. Nervní cesta 
metrem domů s Míšovou neustále padající železnou koulí. 
 
Jarní Křivoklát na Křivoklátě, 23. 4. – 25. 4. 1993 – Pánská 
část tráví páteční večer v Krušovicích, schází se od sedmi do 
jedenácti, kdy přijíždí Winkler se starostou. V sobotu ženy 
s dětmi z Dejvického nádraží (právě se tu natáčí Šakalí léta) 
jedou celé dopoledne do Řevničova. Na nádraží už Kob pouští 
u kiosku  po sedmé Karvinou a pak celý František jede autem 
rovnou do Višňové. My tam také za krásného počasí 
směřujeme přes lesy a s přestávkou na oheň a špekáčky. 
V chatovém táboře se po večeři rozjíždí zábava s kytarami a 
saxofonem, který dodala nemocnice František. Po snídani se 

rodiče s dětmi vydávají podle vody do Roztok a po červené na 
Křivoklát. Na hrad jde ale nakonec jen Lenka a Pavel Tichý 
s dětmi. Ivan Petržilka (píše s krátkým a měkkým – nejhorší 
varianta) hraje své klasické kousky. Poté do spodního hotelu na 
oběd a vlakem do Prahy. 
 
 
Borová Lada – 3. 7. – 6. 7. 1993 – S dětmi pod stany na 
Šumavě. K množství hub a pstruhů ulovily děti i Poslední 
Vlkámen (JiKuč).



Podzimní Višňová, 3. 9. – 5. 9. 1993 – V pátek ve Višňové narvaná hospoda, ale povětšinou pouze cizími lidmi. I nemocnice 
František nás přečíslila, z Turasu jen Michal Homola, Kučka s rodinou, starosta a pak ještě přijel Roulin s Míšou (Hanka 

s Honzou už v Americe). Děti hrajou uprostřed narvané hospody 
desetníkový mariáš. Pak už jede František – kytary a saxofon. Paráda až do 
jedné, kdy Kučka objednává mazut – fernet se zelenou. Poté všichni 
odpadají. Ráno v hospodě příprava na svatbu, tak snídaně v hospodě u řeky. 
Jak je hezké posezení venku, tak vevnitř je hnusně zaplivaná. Asi ve 
dvanáct odjíždí Roulin s Maruškou, my si bereme na starost Míšu. Jdeme na 
výlet po silnici do Nezabudic. Zde slušná konzumace, dokud se 
s hostinskou nezačneme hádat o cukr do čaje. V lese oheň s buřty a 
scházíme k Rozvědčíkovi. Výborné vepřo, knedlo, zelo, děti řádí venku. 
Podle řeky zpět do tábora. Večer zpočátku v zaplivané hospodě ospalý. Pak 
se zábava rozjela, Kučera dokonce tancuje s vyvrknutým kokotníkem a 
v závěru přezpívává i Píseň v obrazech. Ráno snídaně už v původní 
hospodě. Kluci hrajou na zápraží opět mariáš a Kučera vyráží na vodu. 

Slibovaný víkend na vodě se scvrknul na půl hodinové popojíždění dětí podle břehu. Pak oběd, balení a auty domů. 
 
Pouštění draků, 10. 10. 1993 – Po pátečních mohutných oslavách Martina Slomka (40) v Labyrintu se v neděli sešli rodiče 
s dětmi (desítky JiKuč) na pláni u Ladronky pouštět draky. Nádherné počasí, ani větříček nezafoukal, a tak nikomu nic nelítalo. 
Ve čtyři jdeme do vilek do cukrárny, kterou zadal starosta. 
 
Poníci ve Středoklukách, 27. 11. 1993 – Plno rodičů s dětmi (cca 20 + 30) na poníky na sníh do Středokluk, kde vše zakončeno 
u krbu ve Škodákově stodole – ambasádě to Zemí Moravských v Zemi České (JiKuč). 
 
Mikulášská v Telči, 3. 2. - 5. 12. 1993 – V pět je nás na autobus tak akorát, v půl osmé v Telči. Též pokoje získáváme bez 
problémů. Chvíli dohady s personálem o večeři, ale nakonec jídlo dostáváme postupně Spousta hudebníků, a tak po večeři v deset 
začínáe pětihodinový hudební maratón Roulina, Zdenála, JaVoru, Brňáků a Mámy (přijela s celou rodinou). Ve tři nás personál 
naštěstí vyhodil. Děti řádí od sedmi, ale my vstáváme až v půl desáté. Po snídaní vyrážíme narvaným autobusem na Roštejn. Zde 
sněhová bitva (velká obleva, tak dovezené lyže zahálí), výstup na věž a pak pěšky do Vanůvku do hospody. Zde už autobusová 
frakce, a tak jen pivo venku.  Autobusem na pozdní oběd.  V pět  přišel Mikuláš, děti v maskách.  Rozdávání  dárků se postupně 



 urychlilo, takže mohlo nastoupit promítání Vaření dobré kávy a Polského děvčete (Roštejn). Děti řádí na chodbě do deseti, od 
devíti se už opět hraje. Přibyl Vaska a Pupas na housle, dvě basy a banjo. Významné části večera: setkání důstojníků, Nejlepší 
holky, zelená pro týl, Máme dobrou náladu, Děvčata z pohraničí + Důchodci, kankán, rock´n´rolllové Velvary. Na závěr Máma. 
Jdeme spát ve čtyři. V deset vstáváme, v jedenáct sraz u zámku. Jak píše Kučka: „Půtky s personálem umožnily klidný výlet do 
města bez závislosti na obědě ve stejně již vypleněném hotelu.“ Na věž se nás dostává asi jen dvacet. Pak k Červenému orlu na 
oběd, k Zachariáši na poslední pivo. Ve tři odjezd, v půl šesté v Praze. 
 
Předvánoční podvečer, 18. 12. 1993 – Rozprodáno 110 lístků rodičům a dětem na vydařený Předvánoční podvečer v Labyrintu. 
 

1994 
 
Divoká Šárka, 6. 2. 1994 – Po sobotním bále v Malostranské Besedě s Intimním životem a Marsyasem jsme šli do Divoké Šárky 
do hospody Dívčí skok. Jen komorní společnost, ale skvělá. Děti řádí venku, Kob s kytarou a Winkler vevnitř. Když Kob 
přezpíval Na stadióně tisíce pičí, a vzápětí se domlouval s kolegou z Františku, ať za něj když tak vezme zítra ten žlučník, čuměli 
všichni ostatní hosté s otevřenou pusou. Jdeme domů v osm, nechceme vědět, jak doktoři skončí. 

 
Kuličky v Šárce, 10. 4. 1994 – Tentokrát po TAKovém bále „Padouši 
všech dob, spojte se“ s Yo Yo bandem v Domovině opět pod Dívčí skok. 
Děti hrajou s Kučerou kuličky, my sedíme u ohně, opékáme buřty a 
hovoříme. Až do půl osmé.  
 
Jarní Křivoklát v Litomyšli, 22. 4. – 24. 4. 1994 – Busem od vodárny 
přímo na chatu Maxe Švabinského. Po večeři a uložení dětí hudba 
(Roulin a Morava), poté divoký večírek. Winkler neustále objednává 
becherovku, já dokonce kouřím a típnu vajgla do volského oka, který si 
objednala JaVor ve čtyři ráno (reminiscence Beatles). Pak už vyhoštěni, 
ale Winkler ještě umluvil paní hostinskou, aby nám za 500 Kč vydala dvě 
piva. Ani ty jsme za ranního rozbřesku nevypili, když v jedenáct 
procitám, ještě stojí venku na stole. Asi ke dvanácté vyrážíme do 

Kozlova.  V nádherné dřevěné hospodě  jak z minulého století popíjíme pivo a nakupujeme v přilehlém sále oděvy.  Děti jezdí na 



 koni, Honza si z hladu opéká nad svíčkou buřt. Poté lesy do údolí potoka, kde oheň s buřty. Na kraji lesa už čeká autobus a 
nervózní Hubeňákovi, kteří celý víkend zabezpečovali. Jsme rovnou z lesa odvezeni na zámek, kde v zámeckém divadle 
ušmudlaným dětem zahráli okostýmovaní hudebníci několik hudebních perliček. Večer trávíme v sále, ve kterém týden před 
námi schůzovalo sedm středoevropských prezidentů – ještě tu po nich zůstaly na stolech ubrusy z vlajek bývalých zemí RVHP. 
Večer děti hledají v zámecké zahradě při svíčkách poklad – pozlacení mince, které vyrobil Honza Winkler. Večírek s hudbou, s 
tancem Děvčat i Důchodců, šampaňským a oslavou Jiříků opět skvělý. Spíme v rodném domě Bedřicha Smetany. Ráno 
procházka do města. Portmoneum vymalované Váchalem bohužel zavřené. Po prohlídce zámku se přemisťujeme busem na 
krátký výlet skalním městem Toulovcovy Maštale. Dle doporučení Brňáků jedeme na oběd na Žákovu horu. Neuvěřitelně dlouhé 
čekání na oběd, pak už má i Kopp hysterické záchvaty smíchu. Díky tomu v Praze až v osm. 
 
TURASova Berounka, 17. 6. – 19. 6. 1994 – TURAS jel už od středy, my jsme se připojili až na tábořišti ve Skryjích, kde již 
Turas sušil obsah udělaných lodí. Protože hospoda na tábořišti zavřená, sjeli jsme pro tři basy piv. Ale všichni tak zničeni 
z předcházejících dní, že u táboráku povětšinou usnuli a piv zbyla sousta. Ráno zábava s auty. Autem pro nákup, pak volně 
s Lubošem Vojtou pro auto, které má za Radnicí. Když se vrátíme, čekáme na Martinovi, kteří jeli do nemocnice (Michalovi 
blbě). Poté odvážejí řidiči všechna auta do Višňové. Tím pádem vyrážíme až po jedné. U rozvědčíka potkáváme Nikotina, který 
přijel autem s Roulinem. Do Višňové díky zelené od Winklera přijíždíme v dobré náladě. V dolní hospodě už františkáni a 
Roulin. Stavíme stan a pak už se věnujeme výhradně konzumaci. Hudba se saxíkem bezvadná. Ve dvě Kučka objednává šest 
šampusů a pak ještě čtyři. Ty už mě porážej. Když zjišťuji, že už nemůžu skoro chodit, jdu ve čtyři spát. Ostatní jdou za světla, 
sestřička Ivona se zlomenou patou od tance. Ráno Jablonský naráží sud, ale většina lidí už jen balí, děti utrácí peníze za Algidy a 
linecké věnečky. Lidi odjíždí auty, lodě Čáchovou Avií. 
 
Mikulášská na Vysočině, 2. 12 – 4. 12. 1994 – Autobusem na Paseky. Hrozná spousta lidí, večírek velice povedený. V sobotu 
k polednímu po snídani vyrážíme na menší výlet. Nejdříve po zmrzlé cestě na Paseckou skálu a poté lesy a poli do Studnice na 
oběd. Zde hezká scénka s opilou Kobovou, která na sebe před hospodou vylila svíčkovou a poté si knedlíky otírala o bundu. Poté 
jdeme dětem ukázat hospodu v Kadově. Něco kadovánků s Moraváky a Winklerem, který předvedl několik svých destruktivních 
kousků. Děti jsme poslali po silnici pěšky napřed, my pak jedem autem, které přijelo pro Winklera. Na Pasekách už Mikuláš 
v plném proudu. Naši kluci v masce Sultán a jeho poddaní. Večer ještě skvělá štafeta s kolíkem, který původně získali čtyřicátníci 
na Ořechovce. Bohužel Michalovi spadl, poté již nefunkční. Pak kytary až do rána. Dopoledne tradiční vybírání příspěvků. Po 
časném obědě do Prahy. 



1995 
 
KuličkOlympiáda nad Prokopským údolím, 9. 4. 1995 – Místo srazu dobře ukryto nad Prokopským údolím na hřišti. Zde 

místo hospody spíše bývalé šatny. Když jsme přijeli na kole, už tu byla 
silná sestava Turasu, která hrála kuličky ve sněhové vánici. Snažíme se být 
venku, ale pak se raději necháváme obsluhovat omaskovaným Helekalem 
vevnitř. S Lenkou a Miladou Větrovcovou organizujeme běh s překážkami, 
ale měření stopkami moc nezvládáme, tak vítěze určujeme podle sympatií. 
Končíme v šest. 
 
Jarní Křivoklát Kácov - Český Šternberk, 21. 4. – 23. 4. 1995 – 
Nakonec jedem do Kácova autem, téměř všichni měli stejný nápad. 
Hostinec s pivova-
rem jsme záhy 
ovládli. Přijelo neče-
kaně i spousta Mora-

váků, Erika, Míla, Lomnice nad Popelkou, Liberec a silně obsazený 
František. Než se vyříkaly zážitky, byla půlnoc. Děti jsme odsunuli na 
dlaždičky do spilky a my jsme do čtyř vydrželi u hudby. Ráno pozvolné 
hemžení po městečku, poté jsme se opět nasunuli do hospody, děti do 
Sázavy (téměř letní počasí). Teprve v půl jedné se formuje odchod. 
Nakonec nás je dost málo, protože většina jede do Prahy. Jirka převáží 
auto do Šternberka, my jdeme podle Sázavy do Soběšína. Tam Jirka 
zoufale pobíhá po břehu, neboť chybí most. Odvazuji pramičku a jedu pro 
něj. Pak siesta na břehu u zhruba třech lahváčů na dvacet lidí. Lesy ke 
Šternberku do známé ubytovny. Řidiči pro auta, zbytek čeká na jídlo od zmateného číšníka. Zpočátku rozpačitý večer zachrání 
jako obvykle chlast. Nejdříve slaví Míla – tři šampaňská, pak Erika, pak JiKuč Jiříky a pak se slaví narozeniny přítomných až do 
15. září a do šesté hodiny ranní při kytarách a tanci. Takže z hotelu se stává hodinový hotel, já jsem kupříkladu spala od šesti do 
sedmi, ti, co poslouchali Batynův hodinový vtip, od sedmi do osmi. Dopoledne postupné čekání na ham and eggs, než konečně 
došly vejce. Pak se přesunujem na druhý břeh. Ležíme, hovoříme, chvílemi hraje Kopp. Asi v půl čtvrté se zvedáme a jedeme 
auty do Prahy. 



Podzimní Křivoklát Čas pravdy, 21. – 22. 10. 1995 – Děti se připojily jen na sobotu. Z Mutějovic na Hrad Džbán, Kounovské 
řady, hrad Pravda s pečením na ohni. Zde natrefili na ministra dopravy Budínského, který byl pohotově Slomkem pochválen: 

„Dneska ty vlaky jely opravdu načas.“ Fakultativní nocleh 
v Domoušicích v hospodě využily z dětí jen ty Lenčiny. 

 
 
Mikuláš na Třech studních, 1. 12. – 3. 12. 1995 – Klasicky krásný, fota, zprávy, výlet, sníh, zpěvy, tance a nově výměna 
vinných i nevinných zkušeností po půlnoci pohladila rodiče (cca 50) a dětí (cca 70). JiKuč 
 
 
 

Všechny TURASovy děti a rodiče Ti, Kučko, děkují!!! 
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